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 ފޯމު  ޚަރަދުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅ   
  ސަމ ލުކަމަށް: މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވ  އިރުޝ ދު ވިދ ޅުވ ށެވެ! 

 

 މައްސަލަ ރައްދުވ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު  .2 ތު މ  ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫ މައްސަލަ  .1

 :)ޢ އްމު ނަމ އެކު(ފުރިހަމަނަން  2.1 :)ޢ އްމު ނަމ އެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
      
  :(ބިދޭސީއެްއނަަމ ޕ ްސޕޯޓު ނަްނބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކ ޑު  1.2

 

   :(ބިދޭސީއެްއނަަމ ޕ ްސޕޯޓު ނަްނބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކ ޑު  2.2
   ފޯނު ނަންބަރު: 2.3   ފޯނު ނަންބަރު: 1.3
   ޢުމުރު:   އުފަން ތ ރީޚް: 2.4   ޢުމުރު:   އުފަން ތ ރީޚް: 1.4
 :)އަތޮޅ އި ރަށ އެކު(ދ އިމީ އެޑްރެސް  2.5 :)އަތޮޅ އި ރަށ އެކު(ދ އިމީ އެޑްރެސް  1.5
      
 މިހ ރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 2.6 ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:މިހ ރު  1.6
      
 -ކޯޓަށް ޙ ޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ: 2.7 -ކޯޓަށް ޙ ޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ: 1.7
   އެޑްެރސް:    އެޑްެރސް: 
   ވަނަ ފަްނގިފިލ ، އެޕ ޓްަމންޓް:      ވަނަ ފަްނގިފިލ ، އެޕ ޓްަމންޓް:   
   މަގު:    މަގު: 
 -އީމެއިލް އެޑްރެސް: 2.8 -އީމެއިލް އެޑްރެސް: 1.8
      
   -ވަޒީފ  އަދ ކުރ ތަނ އި މަޤ މް އަދި މަހަކު ލިބޭ ޢ މްދަނީ: 2.9   -ވަޒީފ  އަދ ކުރ ތަނ އި މަޤ މް އަދި މަހަކު ލިބޭ ޢ މްދަނީ: 1.9
     

 

    

 

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

 ޗެކްކުރީ:ފޯމު  އެންޓްރީ:
 

 ______ /Fm-C /_______ޤަޟިއްޔ  ނަންބަރު:

 ކުރީގެ ރެކޯުޑ:
 

 ރަިޖސްޓްރީ ކުެރވުނު ތ ީރޚް:
 

 ރަިޖސްޓްރ ގެ ނިންމުްނ:
 

ނޑަެއޅުނު ސެްކޝަން:  މަްއސަލަ ބެލުމަށް ކަ

 ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރ ތުގެ ނަން:

 
 ދ އިމީ އެޑްރެސް:

 
 ފޯނު ނަންބަރު: އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު:
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 ށެވެ(ޖެހ   ނުންވ  ގޮޅީގައި މި ފ ހަގަ:)ބޭ ގެ ބ ވަތް:މައްސަލައި .3

 ހޯދުމަށް  ޚަރަދު   3.1

 މުގެ ޚަރަދު ވިހެއު ☐  ގެ ޚަރަދު ދަރިން  ☐  އަނބިމީހ ގެ ޚަރަދު  ☐

  ދަރިންގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު  ☐ ޢިއްދ ގެ ޚަރަދު  ☐

 

 ށް ބަދަލުގެނައުމަށް ޚަރަދަ  3.2

 ކޯޓު މެދުވެރި ނުކޮށް ފައިސ  ދީފައިވ ކަން ސ ބިތުކުރުން  ☐ ކެނޑުން ޚަރަދު ފައިސ   ☐
 ޚަރަދަށް ބަދަލުގެނައުން  ☐ ށަހެޅޭނީ ަޚރަދު ިލބެްނވ  ފަރ ތަެށވެ.ދު ފައިސ  ެކނޑުމަްށެއދި ހުޚަރަ  ނޯޓް:

  ޤަޟިއްޔ  ނަންބަރު:  ޚަރަދު ލެއްވި 
 

 
 

 
އެހެނިހެން ޚަރަދު ދަރިންގެ )މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރ ނީ  ލު:ބިގަތުމަށް އެދޭ ޚަރަދުގެ ތަފްސީ އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ލި ދަރިންގެ  .4

 (އަދި މި ބައި ފުރިހަމަކުރުމ އެކު ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ އަސްލުތައް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. ހޯދުމަށް ހުށަހަޅ ނަމައެވެ.
 ()ރުފިޔ އިންޚަރަދުވި މިންވަރު  ލު ފްސީ ތަ  ޚަރަދުގެ ބ ވަތް 

 އަންނައުނުގެ ޚަރަދު

  
  
  
  

 ބޭސް ފަރުވ ގެ ޚަރަދު 

  
  
  
  

 ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދު 

  
  
  
  

 އިތުރު ޚަރަދު 

  
  
  
  
  

  ޖުމްލަ:  
 

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދ ނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
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 ހުށަަހޅ ަނމަެއވެ.( ޚަަރދ  ުގޅޭ ަމއްސަަލއެއް)މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރ ނީ ދަިރންގެ  ގެ މަޢުލޫމ ތު:ދަރިން .5
 ޢުމުރު  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް  ނަން ފުރިހަމަ ކުއްޖ ގެ 

1.    
2.    
3.    
4.    

 

 : ޚަރަދ  ގުޅޭ މައްސަލައެއް މީގެކުރިން ނިމިފައިވ ނަމަ  .6

 ނިމުނު ތ ރީޚް މައްސަލަ  މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔ  ނަންބަރު 
1.   
2.   
3.   
 

 :ސަބަބު  ހުށަހަޅ   މައްސަލަ  .7

 
 
 
 
 
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދ ނެއެވެ.(   )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ

 
 
 ދީގެން( )މި ބައި ފުރަންވ ނީ ވަކި ނުކުތ ތަކަަކށް ބަހައިގެން ނުކުތ ތަކުގައި ނަންބަރު ފަރ ތުން އެދޭގޮތް: މައްސަލަ ހުށަހަޅ   .8

 
 
 
 
 
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދ ނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
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 އަދި  ލިސްޓްކޮށް ހުށަހަޅަންވ ނީ ތަކެތި ލިޔުންތަކ އި ހިމެނިަފއިވ  މިބައިަގއި): ތަކެތި ލިޔުންތަކ އި  ބޭނުންވ   ހުށަހަޅަން  ސ ބިތުކުރުމަށްޓަކައި  .9

 .(ަބޔ ންކުރުމަށްފަުހަގއެވެ ކަންަތއްަތއް ނުވަތަ ނުކުތ  ބޭނުްނވ  ސ ިބތުކުުރމަށް ަޝރީޢަތަށް އެތަކެތީން
 
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދ ނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
 

 ހެކިން: .10
 އެދޭ ފަރ ތްތައް:  ޙ ޟިރުކުރަން  ގޮތުގައި  ހެކިންގެ  10.1

 ފޯނު ނަންބަރު  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް  އެޑްރެސް ދ އިމީ  އައިޑީކ ޑު ނަންބަރު ނަން ފުރިހަމަ
     
     

 

 :ކަންތައްތައް  ނުވަތަ  ނުކުތ   ބޭނުންވ   ސ ބިތުކުރުމަށް  ޝަރީޢަތަށް  ފަރ ތުން  ހެކިންގެ  10.2
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދ ނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ

 
 

 މައުލޫމ ތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމ ތެއް ކަމަށް އިޤްރ ރުވަމެވެ.މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވ  

    ތ ރީޚް:   
    

 :ނަން  ހުށަހަޅ ފަރ ތުގެ 
 

  ސޮއި:    
      

 ފ ހަގަ ޖަހ ށެވެ! ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި 

 އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ކޮޕީ.ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ☐
 .އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ ގައި ކުދިން ހިމެނޭނަމަ، ކުދިންގެމައްސަލައި ☐
 ވަރި ސ ބިތުކޮށްފައިވ ނަމަ އެ މައިންބަފައިންގެ  ،ގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅ އިރުދަރިން ☐

 ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ. މުނުގޮތުގެސަލަ ނިމައް
 ގެ އަސްލުތައް.ބިލުތަކުއެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅ ނަމަ، ދަރިންގެ  ☐
ނޑަން ނުވަތަ ކޯޓު މެދުވެރިނުކޮށް ޚަރަދު ފައިސ  ދައްކ ފައިވ ކަން ސ ބިުތކުރަން  ☐ ޚަރަދު ކަ

 .ކޮޕީ ރިޕޯޓުގެ ނިމުނުގޮތުގެ ޤަޟިއްޔ  ލެއްވި ޚަރަދު ހުށަހަޅ ނަމަ، އެ 
 

ވަިރ  ހުށަހަޅ ނަމަ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލ އި ޢިއްދައިގެ ޚަރަދު ހޯދަން  ☐
 ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ.މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ  ސ ބިތުޮކށްފައިވ 

 އަނބިމީހ ގެ ޚަރަދު ހޯދަން ހުށަހަޅ ނަމަ، ކ ވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލު.  ☐
 .ކޮޕީ ރިޕޯޓުގެ  ގޮތުގެ ނިމުނު ނިމިފައިވ ނަމަ، ކުރީގައި މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅ    ☐

 މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ) .ކޮޕީ  ސެޓު  3 ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  އެންމެހ   ހުށަހަޅ   ފޯމ އެކު  ފޯމ އި   ☐

 ފަރ ތަކަށް  ކޮންމެ އިުތުރވ  ިއތުރުވ ނަމަ ފަރ ތްތައް ަމއްސަލަ ަރްއދުވ  އަދި
 .(ހުށަަހޅ ްނވ ެނއެވެ ކޮޕީއެއް

 .ފޯމު އެދޭ އެކަމަށް އެދޭނަމަ، ހަމަޖައްސަން މީހަކު ބަދަލުގައި ނުވަތަ ވަކީލަކު ☐

 .ހިފައިގެންނެވެ ލިޔުމެއް ރަސްމީ އެނގޭނެ ކ ކުކަން އެމީހަކީ ނުވަތަ އައިޑީކ ޑު އަންނަންވ ނީ ނަމަ  އަންނަ ހިފައިގެން ކޯޓަށް ފޯމު  މައްސަލައިގެ މި މީހަކު އެހެން ނޫން މީހ  ހުށަހަޅ  މައްސަލަ
 

 



  registration@familycourt.gov.mv އީމެއިލް އެްޑރެްސ: ،3325502 ފޯން ނަންަބރު: ،ފެމިލީ ކޯޓު، އޯކިޑް މަގު 

  www.familycourt.gov.mvވެްބސައިޓް:   

    5 | 5ފްޙ  ޞަ

 

 އިރުޝ ދު  ދެވިފައިވ   ފުރުމަށް  ފޯމު 

 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމ ލުކަން  ފުރުމުގައި  ފޯމު 
 ެގަލަމަކުންނެވެ  ނުފޭދޭ  ދެލި ނޫކުލައިގެ ނުވަތަ  ކަޅު  އެނގޭނޭގޮތަށް  ކިޔަން ސ ފުކޮށް  އެއްޗެއް ލިޔެފައިހުންނަ ފުރަންވ ނީ، ފޯމު  އަތުންލިޔ. 
  ގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް ގައި،" ފޮންޓް ފަރުމ ] ފުރަންވ ނީ މަޢުލޫމ ތު  ފުރިހަމަކުރ ނަމަ، މަޢުލޫމ ތު މިފޯމުގައި ނުވަތަ  ތައްޔ ރުކުރ ނަމަ އެއްގޮތަށް މިފޯމ. 
 ިކޮށެވެ  ޚުލ ޞ  ކުރުކޮށް  ގޮތަށް ހިމެނޭ ފަރ ތް  ރައްދުވ  އެއްމައްސަލަ އެ ސަބަބ އި ކުރަންޖެހުނު އެއްމައްސަލަ  އެ  ކަންތައްތަކ އި ބޭނުންވ  ފަރ ތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ލިޔަންވ ނީ ޚުލ ޞ   ގެ މައްސަލައ . 
 ިނޑައަޅ ފައިވ  ބޭނުންތަކަށް  ފޯމުގައިއެކ  .ހުށަހެޅިދ ނެއެވެ ލިޔުމަކުން ތައްޔ ކުރުކޮށްފައިވ  އެއްގޮތަށް  މިފޯމ   ޖ ގަނެތްނަމަ ލިޔ ނެ މަޢުލޫމ ތު ދޭންޖެހޭ ނަންބަރެއްގައި އެ ތަންތަނުގައި ކަ

 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމ ލުކަން  ފޯމު ހުށަހަޅ އިރު 
 ުކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ފޯމުގައި  އަދި .ކޮށްފައިވ ނަމައެވެ ފުރިހަމަ  ފޯމު  ތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ   ފޯމެޓަށް ފޯމެއްގެ އެ ނުވަތަ  ފޯމަކުން  ކުރެވިފައިވ   ޚ އްޞަ  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލައެއް  އެ  ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމ 

 .ހަމަވ ނަމައެވެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހ  ބުނެފައިވ  ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއްގައި އެ ހުށަހަޅ އިރު ފޯމު ކުރުމަށްފަހު، ފުރިހަމަ މަޢުލޫމ ތު އެންމެހައި
 ްހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ކަންކަން ތިރީގައިވ   ބަލައިގަންނ ނީ ފޯމު ކޯޓަށ. 

o ު( ސެޓު 3 ޖުމްލަ) އޮތުން ކޮޕީ  ސެޓު ދެ  އިތުރު އަޞްލ އެކު ސެޓުގެ ފޯމ 
o ުޖަހ ފައިވުން  ހީރަސް  ސެޓުތަކުގައި ފޯމ 
o ްކަނަށެވެ މަތީ  ފަރ ތުގެ  ވީ  ވައަތ   ފޯމުގެ  ޖަހަންވ ނީ ހީރަސ. 

 ުނެއެވެ.ފަރ ތްތައް އިތުރުވ ނަމަ އިތުރުވ  ކޮންމެ ފަރ ތަކަށް އިތުރު ކޮޕީ ސެޓެއް ހުށަހަޅ ންވ  މައްސަލަ ރައްދުވ އަދި  މައްސަލަ ހުށަހަޅ   ،ކޮޕީގެ އިތުރުން ސެޓު 3ޖުމްލަ  އަޞްލ އެކު ސެޓުގެ ފޯމ 
 ުދެންނެވީމެވެ ވ ހަކަ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ފޯމުތައް ހުށަހަޅ   ޚިލަފަށް މިއ  .އެވެ އެވަނީ ތިރީގައި ގޮތް ތަރުތީބުކުރ ނެ ސެޓު ފޯމ. 

o ަފޯމު  މައްސަލ 
o  ކޮޕީ  އައިޑީކ ޑު ފަރ ތުގެ ހުށަހަޅ 
o ަތަކެތި  ލިޔެކިޔުންތަކ އި އެންމެހައި ހުށަހަޅ   ފޯމ އެކު މައްސަލ 

  ްމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވ  ބިދޭސީއަކު ހުށަހަޅ  ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރުޖަމ ނެއް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުމ އެކު ފޯދިވެހި ބަސ 

 ހުށަހެޅޭ ފޯމް އިސްލ ޙްކުރުން:
 ްޙ ޟިރުވުމަށް  ކޯޓަށް ސ ފުކުރުމަށް މަޢުލޫމ ތު އެންގުމ އި އެކަން ލިޔުމުން ފޯމެއްނަމަ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކުރުމ އި އިސްލ ހު ފޯމެއްނަމަ ކުރަންޖެހޭ އިސްލ ހު  ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ފޯމު ކައުންޓަރުނ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް ރަޖިސްޓްރ ރ އިޚްތިޔ ރު އެންގުމުގެ
 ީމުއްދަތަކެވެ ދުވަހުގެ  3 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކުރުމަށް އިސްލ ހު  ފޯމު  ގޮތަށް  ނުހިމެނޭނޭ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމ . 
 ުބ ޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ފޯމު  ނުކޮށްފިނަމަ އިސްލ ހު މުއްދަތުގައި ދީފައިވ  ކުރުމަށް އިސްލ ހު ފޯމ 

 ެނިންމުމަކ  ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރ ތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ރަޖިސްޓްރ ރ ނިންމ  ނިންމުމަކ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔ ރު އ  
 ުދުވަހު ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. 7ވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް މިގޮތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ދ 

 ހަވ ލުކުރުން: ކޮޕީ  ފޯމުސެޓުގެ  މައްސަލަ  ފަރ ތުން  މައްސަލަ ރައްދުވ  
  ްއެންމެހައި ހުށަހެޅިފައިވ   އަދި ކޮޕީ ފޯމުގެ  މައްސަލަ  ހިނދެއްގައި އެދިއްޖެ ކޯޓުގައި  ފަރ ތުން މައްސަލަ ރައްދުވ   މައްސަލައިގ  އެ ރަޖިސްޓްރީވުމުން، މައްސަލަ  ކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔ އެއްގޮތަށ 

 .ހަވ ލުކޮށްދޭނެއެވެ  ކޯޓުން ކޮޕީ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 

 ހަމަޖެއްސުން: / ބަދަލު  ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 
 ުނޑައެޅިފައިވ  އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރ ނަމަ ވަކީލަކ  ތަކެތި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފޯމުގައި ލިޔުމަކ އެކު ތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ  ފޯމެޓަށް އެފޯމުގެ ނުވަތަ ފޯމް ކަ

 .ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ
  ިހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ  ފޯމް ކަނޑައެޅިފައިވ   އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް  ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރ ނަމަ މީހަކު ބަދަލުގައ. 
 ިކޯޓަށް އިހުތިޔ ރު ގަބޫލުކުރުމުގެ މީހަކު އެހެން ބަދަލުގައި ނެތްނަމަ ހަމަޖެއްސެން މީހަކު ނަމަވެސް ގ ތްތިމ ގެ . މީހަކަށެވެ ގ ތްތިމ ގެ މީހ ގެ ހ ޒިރުވ ންޖެހޭ ހ ޒިރުވެވޭނީ މަޖިލީހަށް ޝަރީއަތުގެ ބަދަލުގައ 

 . ލިބެގެންވެއެވެ 
  ިއެ މީހަކީ އެފަދަ މީހަކަށް ނުވ ނަމަ ބަދަލު ބ ތިލުކުރުމުގެ އިހުތިޔ ރު މައްސަލަ ބަލ   .ވ ންވ ނެއެވެ  މީހަކަށް  އެނގިހުރި މައުލޫމ ތު ބޭނުންވ   ޝަރީއަތަށް މީހ އަކީ ހ ޒިރުވ  ޝަރީއަތަށް ބަދަލުގައ

ނޑިޔ ރަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .ފަ
 ްނޑައަޅ ފައިވ   ކޯޓުނ  ބޭރުގައި  ރ އްޖޭން ނުވަތަ  ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައިވ   ނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވ   ގޮތަށް، ހިމެނޭ  މަޢުލޫމ ތެއް ހުރިހ   ހިމެނޭ ފޯމުގައި  އެ ބަދަލުގައި  ގެ " ފޯމު އެދޭ ހަމަޖައްސަން ބަދަލު " ކަ

ނޑު  އިދ ރ އަކުން ރަސްމީ ނަމަ  .ހުށަހެޅިދ ނެއެވެ އެޓަރނީއެއް އޮފް  ޕަވަރ ޖަހ ފައިވ   ތައްގަ
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 ަނޑައަޅ ފ އިވ  ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމަށް ޢ އިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރ ތްތަކަކީ ޚަޞްމުންނ އި ގުޅުންހުރި ފަރ ތްތަކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވ  ވަގުތުގެ   ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.މިނިޓް ކުރިން ކޯޓަށް  15ކަ
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 ިނޑައެޅިފައިވ  އެކަމަށް އެދޭނަމަ ތަދައްޚުލުވ ން މައްސަލައެއްގައި ހިނގަމުންދ  ކޯޓުގައ ންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ ނި ކޯޓުން ހިމެނޭކަމަށް މަޞްލަޙަތު ފަރ ތުގެ  ހުށަހެޅި  ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ފޯމު  ކަ
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